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1. inleiding
In een tijd waarin men steeds meer moet realiseren met minder is het des 
te belangrijker om te evalueren of de beschikbare middelen wel zo effectief 
mogelijk worden ingezet. 

Uit het ‘2010 Pan-European Employer Health Benefit Issues’-onderzoek1 dat 
werd uitgevoerd in 14 Europese landen blijkt echter een schrijnend gebrek 
aan gegevens over het ziekteverzuim. Hoewel de meerderheid (82%) van 
de onderzochte bedrijven toegang heeft tot eenvoudige informatie over het 
aantal verzuimdagen van hun werknemers, beschikt slechts een derde van de 
ondervraagden over gegevens in verband met de oorzaken van het verzuim 
van hun werknemers. Maar liefst 45% heeft geen enkel idee van de top drie 
van de oorzaken van verzuim.

Daarom is Medex vorig jaar gestart om die lacunes bij de federale overheid 
in te vullen door in een studie te belichten hoe groot het ziekteverzuim bij de 
federale overheid is, welke ambtenaren verzuimen, wat de medische oorzaken 
voor dat verzuim waren en welke resultaten de controleopdrachten opleverden. 

De vorige publicatie werd enthousiast onthaald en zette vele stakeholders aan 
om meer gedetailleerde informatie te vragen om een gericht verzuimbeleid uit 
te bouwen.

Medex gaat dan ook graag opnieuw de uitdaging aan de federale besturen een 
analyse voor te leggen van het ziekteverzuim in 2010.

1 Mercer, 2010 Pan European Survey on Employer Health Benefits Issues, Mercer, Parijs, 6 juli 2011  
(www.mercer.com)
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2. dataverzameling
In tegenstelling tot veel andere studies is dit niet de neerslag van een 
bevraging van een (representatief) deel van de werknemers of werkgevers. 
Met de databank van het nieuwe controlesysteem heeft Medex immers een 
volledig overzicht van het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren. Deze 
gegevensbank wordt trouwens gevoed door de verschillende actoren: 

- de administraties wat alle afwezigheden wegens ziekte betreft;
- de medische centra met de ingediende medische getuigschriften
- de controleartsen met de resultaten van hun opdrachten.

Het voorbije jaar hebben verschillende administraties aanzienlijke inspanningen 
geleverd om hun personeelsgegevens in de databank up-to-date te brengen. 
Bij de berekening van de verzuimcijfers werd dan ook rekening gehouden met 
die aanpassingen.
Toch werd vastgesteld dat men bij talrijke medewerkers nog nagelaten heeft 
om de precieze datum in te vullen wanneer ze de administratie versterkt of 
verlaten hebben. 

Sommige afwezigheden konden bij welbepaalde analyses niet in rekening 
gebracht worden wanneer de noodzakelijke gegevens over de verzuimer 
ontbraken of onduidelijk waren. Bijvoorbeeld, wanneer niet kon bepaald 
worden wanneer iemand tot een bepaald niveau behoorde, werden diens 
afwezigheden buiten de studie van het verzuim volgens niveau gehouden.

Er kan daarom niet genoeg herhaald worden dat het voor een betrouwbare 
studie van cruciaal belang is dat zowel de afwezigheden als de 
persoonsgegevens correct ingevuld en geactualiseerd worden.

De medische oorzaken van de afwezigheden werden onderzocht op basis van 
de diagnose die de behandelende arts vermeldt op het medisch attest. Medex 
verkeert in dat kader in een uitzonderlijke positie omdat de Nationale Raad van 
de Orde der Geneesheren aan Medex de toestemming verleende de diagnose 
op te vragen. 

Medex kijkt nauwlettend toe dat elk ingediend attest de nodige diagnose 
bevat2. Dit is niet alleen nuttig voor analyses, maar kan er ook toe bijdragen 
dat overbodige controles kunnen vermeden worden.

2 In overeenstemming met artikel 61 van het koninklijk besluit van 19 november 1998, gewijzigd bij KB van 17 
januari 2007 en de omzendbrief nr. 568 (Belgisch Staatsblad op 19 februari 2007) wordt aan de behandelende 
geneesheer bij het uitschrijven van een attest voor arbeidsongeschiktheid (A.O.) voor overheidspersoneel, naast 
de standaardgegevens zoals identificatie werknemer, waarschijnlijke duur, verblijfplaats van het personeelslid 
ook gevraagd de diagnose in te vullen op het medisch attest.
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Federale ambtenaren kunnen twee maal per kalenderjaar afwezig zijn voor één 
dag zonder dat zij daarvoor een geneeskundig getuigschrift moeten indienen3. 
Dat betekent natuurlijk ook dat de reden van deze afwezigheden (70% van 
de afwezigheden van 1 dag), niet gekend zijn en dus niet in de studie van de 
medische oorzaken het verzuim aan bod kunnen komen.

Ten slotte wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van de 
controleartsen op basis van hun registraties in de databank. Een intern team 
van Medex volgt de tijdige en correcte input van de gegevens op. Deze 
gegevens worden continu teruggekoppeld naar de artsen. Tijdens een jaarlijkse 
didactische causerie ontvangen de controleartsen gepersonaliseerde feedback 
over hun controlegedrag.

3 Artikel 61 van het koninklijk besluit van 19 november 1998, gewijzigd bij KB van 17 januari 2007. Omzendbrief 
nr. 578 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen.
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3. verzuimcijfers
3.1. verzuimcijfers 2010

TErmEn DEFINITIES 2009 2010
Aantal verzuimers Het totaal aantal unieke personeelsleden 

dat gedurende de bestudeerde periode voor 
minstens één dag actief in dienst was en met 
minstens één verzuimdag.

65 376 64 883

aantal 
ziektemeldingen

Het aantal nieuw begonnen ziekteperiodes 
van één of meerdere dagen.
Een afwezigheid die gestart is in 2007 en 
voortduurt in 2008 telt dus niet mee voor het 
aantal ziektemeldingen in 2008.
Wanneer er minder dan 14 kalenderdagen 
zijn tussen twee afwezigheden wegens ziekte 
van eenzelfde persoon worden deze als één 
afwezigheid beschouwd (herval).
Bij verlenging of herval wordt geen nieuwe 
ziektemelding geteld (tenzij de diagnose 
verschillend is van de vorige).

159 340 164 555

aantal 
verzuimdagen 

Het aantal niet gepresteerde werkdagen in de 
bestudeerde periode, ook van afwezigheden 
die voor de bestudeerde periode gestart 
zijn. Een werkdag wordt beschouwd als niet 
gepresteerd – en dus geteld als een volledige 
verzuimdag - vanaf één uur ziekte (indien 
geregistreerd). 
Het aantal afwezigheidsdagen van deeltijdse 
medewerkers wordt geproratiseerd.

1 329 331,62 1 369 320,56

aantal 
afwezigheden 
1 dag

Aantal afwezigheden waarvan de duur 
beperkt is tot 1 dag

59 131 63 797

% afwezigheden 
1 dag

Aantal afwezigheden van 1 dag x 100 gedeeld 
door het aantal ziektemeldingen

37,11% 38,77%

aantal 
afwezigheden 
>1dag

Aantal afwezigheden waarvan de duur 
meerdere dagen bedraagt

100 209 100 758

% afwezigheden 
>1dag

Aantal afwezigheden van meerdere dagen x 
100 gedeeld door het aantal ziektemeldingen

62,89% 61,23%

% verzuimers Gemiddeld aantal werknemers met minstens 
1 verzuimdag in de bestudeerde periode 
x 100 gedeeld door het gemiddeld aantal 
werknemers in die periode

69,52% 66,98%

% 
Ziekteverzuim

Aantal verzuimdagen x 100 gedeeld door het 
product van het aantal VTE’s en het aantal te 
presteren dagen voor een VTE

6,63% 6,83%

Gemiddelde 
frequentie

Aantal ziektemeldingen in de bestudeerde 
periode gedeeld door het gemiddeld aantal 
personeelsleden (nulverzuimers inbegrepen) 
in de bestudeerde periode

1,8 1,9

Gemiddelde 
duur per 
afwezigheid

Aantal verzuimdagen in de bestudeerde 
periode gedeeld door het aantal 
ziektemeldingen in die periode

8,34 8,32
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Het kortdurend verzuim (= ziekteafwezigheid van minder dan 1 maand) is bij 
de federale overheid, net zoals bij de privésector, lichtjes gedaald t.o.v. 2009.

 2008 2009 2010

SD Worx 4 2,40% 2,45% 2,42%

Securex 5 2,19% 2,26% 2,19%

Federale Overheid 2,36% 2,51% 2,49%
45

3.2. Evolutie van het federaal verzuim 
Het aantal federale ambtenaren die zich minstens 1 keer ziek hebben gemeld 
is in 2010 met bijna 500 personen gedaald t.o.v. vorige jaar. 

Het aantal ziektemeldingen is dan weer gestegen (+ 3,27%) evenals het totaal 
aantal dagen die verzuimd werden wegens ziekte of privéongeval (+ 3,00%).

Dit alles leidde tot een stijging van het ziekteverzuimpercentage die echter 
minder sterk was dan de stijging van 2009 t.o.v. 2008.

Dezelfde tendensen tekenden zich volgens Securex6 in 2010 ook af in de 
privésector waar men een algemeen verzuimpercentage van 5,68% in 2010 
optekent t.o.v. 5,58% in 2009 en waar, voor het eerst in zes jaar, het aantal 
werknemers dat afwezig was wegens ziekte daalde.
De gemiddelde frequentie in de privésector daalde ook (van 1,18 naar 1,14), 
terwijl die bij de federale ambtenaren steeg (van 1,8 naar 1,9).
De gemiddelde duur van een afwezigheid steeg in de privésector dan weer 
(van 11,65 dagen naar 12,33) terwijl die bij de federale overheid licht daalde 
(van 8,34 dagen naar 8,32).

Een vergelijking met andere publieke sectoren is wellicht beter op zijn plaats, 
hoewel andere berekeningsmethodes hierbij in de weg kunnen staan. 
Zo is het ziekteverzuimpercentage van het Vlaams onderwijspersoneel (in 
2010: 3,87% t.o.v. 3,91% in 2009)7 berekend op 365 werkdagen, dus zonder 
de weekends of vakantiemaanden in mindering te brengen.

De ongeveer 27.000 Vlaamse ambtenaren lieten in 2010 een 
verzuimpercentage van 6,43 optekenen (6,34% in 2009)8.

Waalse ambtenaren verzuimden in 2010 wegens ziekte 7,35% van het aantal 
werkdagen9.

4 www.sd.be
5 Securex, Whitepaper: Absenteïsme in de privésector - Benchmark België 2010, p. 9.
6 Securex, Whitepaper: Absenteïsme in de privésector - Benchmark België 2010, p. 9.
7 Rapport ziekteverzuim 2010 Vlaams onderwijspersoneel, Stuurgroep Ziektecontrole Onderwijs- Mensura 

Absenteïsme, p. 14.
8 Dertien, Magazine voor het Vlaamse overheidspersoneel, nr. 34 november 2011.
9 Antwoord van de heer Jean-Marc Nollet, Waals minister van duurzame ontwikkeling en ambtenarenzaken op de 

schriftelijke vraag nr. 246 van Willy Borsus dd. 11/01/2011.
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3.3. Het federaal ziekteverzuim in detail 
vergeleken

Uit onderstaande tabel blijkt dat een derde van de federale ambtenaren zich 
nooit en meer dan de helft (53%) zich hoogstens 1 keer ziek meldt.

Frequentie Aantal % Gecumuleerd %

0 keer 29 404 33% 33%

1 keer 17 949 20% 53%

2 keer 13 832 16% 69%

3 keer 9 609 11% 80%

4 keer 6 338 7% 87%

5 keer of meer 11 038 13% 100%

In de privésector10 verzuimt echter de helft van de werknemers nooit en drie 
vierden hoogstens 1 keer. 

De frequentie ligt dan ook een stuk lager in de privésector (1,14) dan bij de 
federale overheid (1,9).

De gemiddelde duur van een afwezigheid is in de privésector (12,33 dagen) 
dan weer langer dan bij de federale overheid (8,32 dagen). 

Wanneer we enkel de gemiddelde duur van de afwezigheden van bedienden 
(8,95 dagen) bekijken, is het verschil kleiner. 

Enkel in Oostenrijk duurt een afwezigheid gemiddeld langer (9 dagen).
In Frankrijk en Duitsland bedraagt de afwezigheidsduur ook gemiddeld 8 
dagen. In Nederland en Polen is dat 7 dagen, in Italië en de Tsjechische 
Republiek 6 dagen, in het Verenigd Koninkrijk 5 dagen en in Ierland, Portugal 
en Spanje 4 dagen11.

Figuur 1 toont aan dat er in 2010 relatief gezien meer afwezigheden van 1 dag 
gemeld zijn en dat het aandeel van het kortdurend verzuim (meer dan 1 dag 
en minder dan 30 dagen) in dezelfde mate is afgenomen omdat het aandeel 
van het langdurend verzuim in het aantal afwezigheidsdagen status quo is 
gebleven.

10 Securex, Whitepaper: Absenteïsme in de privésector - Benchmark België 2010.
11 Mercer, 2010 Pan European Survey on Employer Health Benefits Issues, Mercer, Parijs, 6 juli 2011 (www.mercer.

com)
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Figuur 1: verdeling van de duur van de afwezigheden in 2008, 2009 en 2010

In absolute cijfers uitgedrukt, blijkt uit de volgende grafiek dat er elk jaar meer 
afwezigheden worden gemeld ongeacht de duur van de afwezigheden. 

Figuur 2: aantal afwezigheden per duur van de afwezigheden in 2008, 2009 en 2010 
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Figuur 3 bevestigt de tendens die in onze vorige studie reeds vastgesteld werd, 
nl dat er in de zomerperiode minder ziektemeldingen geregistreerd worden.
Hier ziet men ook dat er in 2010 (januari, oktober en november uitgezonderd) 
meer afwezigheden gemeld werden, vooral t.o.v. 2009, waarbij december de 
kroon spant.

Figuur 3: Spreiding van de afwezigheidsmeldingen over de loop van het jaar in 2008, 2009 en 2010.

Anderzijds blijkt uit figuur 4 dat de gemiddelde duur van een afwezigheid 
langer is in de zomermaanden en januari.

Figuur 4: Spreiding van de gemiddelde duur van de afwezigheden over de loop van het jaar in 2008, 2009 en 
2010.
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4.	 Analyse	verzuimgegevens

4.1. Wanneer wordt verzuimd?

4.1.1. Spreiding van het aantal ziektemeldingen over de 
week 

Maandag voert ook in 2010 de ranglijst aan wat het aantal 
afwezigheidsmeldingen betreft, al mag men niet uit het oog verliezen dat 
wanneer men al ziek werd op zaterdag en zondag dit meestal pas op maandag 
wordt gemeld, samen met ziekteperiodes die pas op maandag beginnen.

Het volume ziektemeldingen per weekdag neemt bovendien af naarmate de 
week verstrijkt. Vanaf de leeftijd van 30 jaar wordt die tendens wel doorbroken 
doordat er op woensdag opmerkelijk minder afwezigheden worden gemeld.

Figuur 5: spreiding van de ziektemeldingen over de week per leeftijdscategorie in 2010.

 
Wanneer men de spreiding van de ziektemelding over de week per geslacht 
gaat bekijken, merkt men dat het de vrouwelijke ambtenaren zijn die voor de 
daling op woensdag verantwoordelijk zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor 
zou het deeltijds werken kunnen zijn en feit dat een aantal vrouwen wegens 
deeltijdse prestaties vooral op woensdag niet op het werk aanwezig is. Zij 
kunnen hun afwezigheden wegens ziekte dus pas op donderdag melden, ook 
al waren ze al sinds woensdag ziek. Een meer diepgravend onderzoek zal dit 
eventueel moeten bevestigen.
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Figuur 6: spreiding van de ziektemeldingen over de week per geslacht in 2010.

4.1.2. verdeling van het ééndagsverzuim over de week

Figuur 7 toont aan dat ook in 2010 wordt bevestigd dat ambtenaren van 
niveau A zich op vrijdag relatief meer ziek melden voor 1 dag dan hun collega’s 
van andere niveaus.

Figuur 7: spreiding van de ziektemeldingen van 1 dag per niveau over de week in 2010.
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4.2. Wie verzuimt?

4.2.1. Ziekteverzuim volgens geslacht en leeftijd

Onderstaande grafiek toont de frequentie van het verzuim in 2010 
onderverdeeld per leeftijdscategorie en geslacht.

Figuur 8: frequentie per geslacht en leeftijdscategorie in 2010.

Figuur 9 geeft het aandeel van de frequente verzuimers (3 of meer 
afwezigheidsmeldingen per jaar) per leeftijdscategorie weer. Tot 60 jaar 
neemt het aandeel van de frequente verzuimers toe met de leeftijd van de 
verzuimers. Hier wordt ook aangetoond dat er in alle leeftijdscategorieën meer 
vrouwelijke ambtenaren frequent verzuimen dan mannelijke collega’s. 
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Figuur 9: percentage frequent verzuim (3 of meer afwezigheden) per leeftijdscategorie en per geslacht in 
2010.

In 2010 is de gemiddelde duur van de afwezigheden ook bij de federale 
ambtenaren van 55 jaar en ouder gedaald t.o.v. de voorafgaande jaren. De 
gemiddelde duur van de volledige federale administratie daalde van 8,68 dagen 
per afwezigheid in 2008 naar 8,34 in 2009 en 8,32 in 2010.

Figuur 10: gemiddelde duur van de afwezigheden per geslacht en leeftijd (>55 jaar) in 2008, 2009 en 2010.
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4.2.2. Ziekteverzuim volgens statuut en niveau

Vooral ambtenaren van niveau C hebben in 2010 opmerkelijk meer 
afwezigheden gemeld dan voordien. Deze categorie vertoont trouwens 
gedurende de drie bestudeerde jaren een constante sterke stijging. Maar dit is 
deels te verklaren door het feit dat er in 2010 meer ambtenaren van niveau C 
zijn dan in 2008 en in 2009.

Figuur 11: totaal aantal afwezigheidsperiodes per niveau in 2008, 2009 en 2010.
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4.2.3. Gestandaardiseerde vergelijking

Bovenstaande analyse wordt beïnvloed door de verschillende populatie qua 
leeftijd, niveau, geslacht en statuut.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende populatiepyramides 
uitgedrukt in aantal personeelsleden. Opgelet, de schaalindeling is niet dezlfde 
voor alle grafieken.

Figuur 12: de populatie van de federale ambtenaren onderverdeeld per leeftijdscategorie en per geslacht.

Figuren 13 en 14: populatiepyramide van federale ambtenaren niveau A (statutairen / contractuelen) per 
leeftijd en geslacht

            
Figuren 15 en 16: populatiepyramide van federale ambtenaren niveau B (statutairen / contractuelen) per 
leeftijd en geslacht
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Figuren 17 en 18: populatiepyramide van federale ambtenaren niveau C (statutairen / contractuelen) per 
leeftijd en geslacht

Figuren 19 en 20: populatiepyramide van federale ambtenaren niveau D (statutairen / contractuelen) per 
leeftijd en geslacht

Enkele in het oog springende vaststellingen:

- de totale populatie van de federale ambtenaren is tot de leeftijd van 50 jaar 
uitgesproken vrouwelijk getint;

- bij contractuele ambtenaren zijn er tot 55 jaar in elke leeftijdscategorie 
meer vrouwen dan mannen;

- bij de statutaire ambtenaren van niveau A en B zijn er meer vrouwelijke 
ambtenaren in de jongere leeftijdscategorieën; vanaf 40 jaar neemt het 
aantal mannen dan weer de bovenhand.

De standaardisatie laat dus toe de impact van de specifieke samenstelling van 
de ambtenarenpopulatie die geschetst werd, te neutraliseren zodat de reële 
impact van de bestudeerde factor (geslacht, leeftijd, niveau of statuut) beter 
kan ingeschat worden.

Toch komen we tot gelijkaardige vaststellingen, zij het iets genuanceerder:
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• Het verzuim neemt toe met de leeftijd, ook na 60 jaar.  
De leeftijdscategorie van 35 tot 39 jaar springt wel een klein beetje uit het 
rijtje.

van 20 tot 24 jaar = 1 van 35 tot 39 jaar = 1,73 van 50 tot 54 jaar = 2,04

van 25 tot 29 jaar = 1,45 van 40 tot 44 jaar = 1,71 van 55 tot 59 jaar = 2,45

van 30 tot 34 jaar = 1,67 van 45 tot 49 jaar = 1,77 van 60 tot 64 jaar = 2,46

• Het verzuim daalt naarmate het niveau stijgt:

Niveau D = 1

Niveau C = 0,94

Niveau B = 0,66

Niveau A = 0,46

• Mannelijke ambtenaren (= 0,87) zijn minder afwezig in vergelijking met hun 
vrouwelijke collega’s (= 1).

• Tussen contractuele (= 0,94) en statutaire medewerkers (= 1) valt een 
kleiner onderscheid te maken.

4.2.4. Ziekteverzuim volgens woonplaats van de 
werknemer

Wanneer men het verzuim in 2010 per provincie bekijkt, dan is er bijna geen 
verschil in vergelijking met het vorig jaar. Ook hier werden de populaties van 
de provincies gestandaardiseerd waardoor de eventuele verschillen qua leeftijd, 
niveau of geslacht wegvielen om een meer correcte vergelijking mogelijk te 
maken. Brussel-Hoofdstad is hier als een afzonderlijke entiteit beschouwd.

Provincie 2009 2010 ∆

Antwerpen 5,00% 5,10% + 0,10%

Brussel-Hoofdstad 5,20% 5,30% + 0,10%

Henegouwen 6,80% 7,10% + 0,30%

Limburg 5,30% 5,50% + 0,20%

Luik 6,20% 6,30% + 0,10%

Luxemburg 5,20% 5,30% + 0,10%

Namen 5,30% 5,80% + 0,50%

Oost-Vlaanderen 4,90% 5,00% + 0,10%

Vlaams Brabant 5,30% 5,50% + 0,20%

Waals Brabant 6,10% 5,90% - 0,20%

West-Vlaanderen 4,40% 4,40% = 0,00%
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Ambtenaren die in West-Vlaanderen wonen laten het kleinste ziekteverzuim 
optekenen, hun collega’s uit Henegouwen het hoogste. Meer dan de helft van 
de ziektemeldingen van West-Vlamingen betreffen trouwens afwezigheden van 
1 dag.

Figuur 21: verzuimpercentage per provincie (met gestandaardiseerde populaties) in 2010.

Waals-Brabant is in 2010 de enige provincie die vergeleken met het vorige jaar 
minder verzuim scoort, West-Vlaanderen blijft status quo. 
De provincies Henegouwen en vooral Namen lieten een hoger 
verzuimpercentage optekenen. 75% van de meerdaagse afwezigheden van 
ambtenaren uit Henegouwen en Namen tellen immers gemiddeld 5 dagen, 
terwijl dit voor ambtenaren uit de andere provincies hoogstens 4 dagen 
bedraagt.
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Figuur 22: evolutie van het verzuim van 2009 naar 2010 per provincie (met gestandaardiseerde populaties).

In bijlage wordt een tabel gevoegd wordt u een overzicht gegeven per 
arrondissement volgens de woonplaats van de verzuimers. Zo worden 
lokale verschillen nog verfijnd. U vindt er respectievelijk het aantal 
afwezigheidsmeldingen, de gemiddelde duur van een afwezigheid en de duur 
van de mediaan.

Daarbij valt onmiddellijk op dat de langste gemiddelde duur becijferd werd 
voor de arrondissementen Virton en Ieper, dus uit provincies die relatief 
uitstekend scoren.

Ook binnen een provincie zijn er opmerkelijke verschillen te noteren: zo is de 
gemiddelde duur in Ath 1 dag korter dan in Doornik en in Ieper zelfs 4,3 dagen 
langer dan in Diksmuide.

4.3. invloed van telewerken op ziekteverzuim
De vraag kan gesteld worden of personeelsleden die telewerken een ander 
verzuimbeeld vertonen dan hun collega’s. 

De FOD Binnenlandse zaken, De Rijksdienst voor Pensioenen en de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu hebben 
hiervoor de gegevens over hun telewerkers ter beschikking gesteld. Het 
aandeel van de telewerkers t.o.v. het totaal aantal medewerkers van de 
Rijksdienst voor Pensioenen was echter te klein om er betrouwbare besluiten 
uit te kunnen trekken.
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Om statistische redenen werd enkel rekening gehouden met de ambtenaren 
die gedurende het volledige bestudeerde jaar regelmatig aan telewerk hebben 
gedaan en niet met hen die dit slechts gedurende enkele maanden deden. 

Na standaardisatie moet vastgesteld worden dat het verzuim van de groep van 
de telewerkers significant lager ligt dan dat van de totale populatie (nl. 0,91 
tegen 1).
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5.	 Medische	oorzaken	van	het	
ziekteverzuim

5.1. Ziekteverzuim volgens diagnosegroep
Van alle diagnosen die vermeld worden op de medische attesten worden 
volgende groepen weerhouden:

-	 cardio-vasculaire aandoeningen
-	 gastro-intestinale aandoeningen
-	 influenza
-	 locomotorische aandoeningen
-	 respiratoire aandoeningen
-	 stressgerelateerde aandoeningen

Kleinere subgroepen zoals neurologische, urologische, genitale aandoeningen, 
oogproblemen,… behelzen een veel kleiner aantal certificaten en werden 
samen gebracht in de “restgroep”. Omwille van de heterogeniciteit van deze 
restgroep wordt deze niet verder geanalyseerd en wordt er geen trendanalyse 
gedaan over de voorbije jaren.

Vanaf 2009 werd actie ondernomen om alle attesten waarop de vermelding 
van de diagnose ontbrak terug te sturen aan de betrokken ambtenaar met 
de mededeling dat onvolledige certificaten niet als geldig konden worden 
beschouwd. Sindsdien is er een significante daling in het aantal ziektebriefjes 
waarop de diagnose niet meer wordt vermeld of nietszeggend is, zoals 
bijvoorbeeld de mededeling ‘consultatie’. 

Dit zorgt enerzijds voor een betere kwaliteit van de gegevens in de databank, 
maar anderzijds moet de nodige voorzichtigheid aan de dag gelegd worden 
wanneer absolute cijfers van verschillende jaren vergeleken worden. Anders 
gesteld: is het verschil te verklaren doordat voorheen bepaalde diagnosen 
systematisch niet vermeld werden op het ziektebriefje? 
Om een antwoord op deze vraag te vinden, werd de groep “griep” buiten 
beschouwing gelaten, dit omwille van de grote jaarlijkse schommelingen in 
incidentie naargelang de pathogeniciteit van het circulerende virus die deze 
aandoening kenmerken12.

12 Pitman R.J. et al.: “Assessing the burden of influenza and other respiratory infections in England and Wales.” J. 
of Inf.: 54,6, jun 2007, p 530-538.
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2008 2009 2010

Geen diagnose 18 % 9 % 7 %

Gastro-intestinale aandoeningen 14 % 16 % 18 %

Respiratoire aandoeningen 21 % 23 % 23 %

Cardio-vasculaire aandoeningen 5 % 5 % 5 %

Locomotorische aandoeningen 17 % 20 % 19 %

Stressgerelateerde aandoeningen 25 % 28 % 28 %

Totaal 100 % 100 % 100 %

Een eerste vaststelling die kan gemaakt worden is dat het aantal certificaten 
zonder diagnose met de helft verminderd is. Waren er in 2008 hiervan nog 
18%, dan is dit cijfer gezakt tot 9% in 2009 en tot 7% in 2010. Met de afname 
van het aantal “blanco” diagnoses, stijgt uiteraard ook de fractie van de 
certificaten met diagnose, zij het niet in gelijke mate voor alle groepen zodat 
we een zekere reserve dienen in acht te nemen wanneer we de resultaten vóór 
2009 en vanaf 2009 met elkaar willen vergelijken en een trend willen afleiden.

Voor het jaar 2009 wordt er zo een stijging vastgesteld van 2% voor de 
groepen gastro-intestinale en respiratoire aandoeningen en van 3% voor de 
groepen locomotorische en stress-gerelateerde aandoeningen en dit terwijl de 
groep van cardiovasculaire aandoeningen constant blijft.
Voor het jaar 2010 zien we in vergelijking met het voorgaande jaar een 
verdere stijging met 2% voor de groep van de gastro-intestinale aandoeningen 
en een afname van 1% voor de aandoeningen van het bewegingsapparaat.
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5.2. verzuimoorzaken in detail

Figuur 23: verdeling van het aantal attesten per diagnosegroep in 2008, 2009 en 2010.

2009 Totaal 2010 Totaal

Trimester 1 2 3 4 2009 1 2 3 4  2010

Gastro-
intestinaal 5654 3946 3977 5411 18988 7748 4949 4740 5645 23082

Respiratoir 9662 5406 4122 8666 27856 10473 6065 5298 8124 29960

Cardio-
vasculair 1693 1687 1486 1636 6502 1969 1746 1561 1763 7039

Griep 11563 2817 3666 9289 27335 5857 2770 2623 5770 17020

Locomo-
torisch 6100 6118 5705 6040 23963 6713 6573 5800 6315 25401

Stress 8342 8453 7698 9033 33526 9580 9314 8237 9094 36225

Het grootste aandeel van de ziektecertificaten wordt ingenomen door attesten 
voor stress-gerelateerde aandoeningen13, die ruim één vierde van het 
bestudeerde pakket voor hun rekening nemen. 

We zien een kleine toename voor 2010 ten opzichte van 2009. 

13 Deze onderverdeling van stressgerelateerde aandoeningen gebeurde naar analogie met een studie van Dr. Luc 
Swinnen in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden en gepubliceerd 
in het boek “Werk en Stress”.
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Het aantal attesten per trimester is vrij constant verdeeld over het ganse jaar 
en vertoont alleen een daling in het derde trimester. Het trimester dat ook 
de periode van de zomervakantie omvat, mogelijks de verklaring waarom dit 
trimester het laagste totaal aan ingediende attesten laat optekenen.

Qua aantal attesten is de tweede diagnosegroep deze van de respiratoire 
aandoeningen. 
Dan volgen de groepen locomotorische en gastro-intestinale aandoeningen en 
griep. 

Griep is waarschijnlijk de belangrijkste seizoensgebonden aandoening14. 
Influenza vertoont een sterk uitgesproken seizoensgebonden cyclus in koude 
en gematigde klimaatsgebieden, terwijl er in tropische gebieden nauwelijks 
schommelingen met de jaargetijden voorkomen.
Verschillende factoren spelen hierin een rol: extrinsieke cycli beïnvloeden 
de weerstand van de gastheer tegen de infectie, zoals melatonine, vit. D 
metabolieten ed. Een 2de factor is de extrinsieke variatie in de overleving 
van het virus, zoals omgevingstemperatuur en relatieve vochtigheid. Een 3de 
reeks factoren bestaat uit de veranderingen in het gedrag van de gastheer, 
bijvoorbeeld doordat er meer tijd binnenshuis wordt doorgebracht. Zo ziet men 
tijdens de schoolvakanties in de winter een daling in de overdracht van deze 
infecties15. 
In 2010 is er een belangrijke daling in het aantal ziekteattesten omwille van 
griep. Zowel in het eerste als in het vierde trimester van 2009 zijn er bijna een 
dubbel aantal griepattesten in vergelijking met 2010.
Wanneer men kijkt naar het ‘griepseizoen 2009-2010’ dat gepaard ging met 
de verspreiding van de Mexicaanse griep, dan ziet men voor het 4de trimester 
2009 en 1ste trimester 2010 een totaal aantal ziektecertificaten in de groep 
influenza van 15.146. Over een gelijkaardige periode werden voor het 
griepseizoen 2008-2009 16.337 attesten ingediend. 
Achteraf beschouwd heeft de Mexicaanse griep voor heel veel opschudding 
in de media gezorgd, maar werd dit niet gereflecteerd in de aantallen 
ziekteattesten die Medex ontving voor deze groep. Het aantal certificaten in 
de griep-groep daalde lichtjes van 16.337 naar 15.146 certificaten waarbij 
deze attesten zorgden voor een aantal verzuimdagen van 57.036 voor het 
griepseizoen 2008-2009 en voor 53.420 verzuimdagen in het griepseizoen 
2009-2010.

14 Danai Pajman A. et al.: Seasonal variation in the epidemiology of sepsis. Critical Care Medecine: Febr. 2007: 35-
2: p. 410-415.

15 Marc Lipsitch, Cécile Viboud: Influenza seaonality: Lifting the fog. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/
pnas.0900933106 Marc Lipsitch, Cécile Viboud: Influenza seaonality: Lifting the fog. www.pnas.org/cgi/
doi/10.1073/pnas.0900933106.
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5.3. verzuimoorzaken per leeftijd
In onderstaande tabel worden de aantallen certificaten per diagnosegroep en 
per leeftijdscategorie uitgezet.
Om de verschillen in de populatie per leeftijdscategorie weg te werken wordt 
het aantal attesten ook per 100 ambtenaren weergegeven.
“Per capitem” geeft het aantal kalenderdagen per ambtenaar weer dat wordt 
verzuimd omwille van de groep van gezondheidsproblemen.

Diagnose-
groep Leeftijdscat. 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65

Gastro-
intestinaal Aantal attesten 583 2.203 2.668 2.806 2.805 2.857 3.263 2.915 823

 
Per 100 
ambtenaren 8 25 27 22 21 16 20 29 62

 Totale duur 2338 7546 9489 11527 14181 14835 21995 23921 8105

 Per capitem 0,3 0,8 0,9 0,9 1,0 0,8 1,3 2,4 6,1

 
Gemiddelde 
duur/attest. 4,0 3,4 3,6 4,1 5,1 5,2 6,7 8,2 9,8

Respiratoir Aantal attesten 507 2270 3260 3572 3734 3805 4631 4396 1302

 
Per 100 
ambtenaren 7 25 33 28 28 21 28 43 97

 Totale duur 1655 8313 12421 15181 16074 18004 21737 24902 8061

 Per capitem 0,2 0,9 1,2 1,2 1,2 1,0 1,3 2,4 6,0

 
Gemiddelde 
duur/attest. 3,3 3,7 3,8 4,3 4,3 4,7 4,7 5,7 6,2

Cardio-
vasculair Aantal attesten 36 227 366 562 675 936 1423 1542 598

 
Per 100 
ambtenaren 1 3 4 4 5 5 9 15 45

 Totale duur 147 1813 2857 5313 5938 8148 15562 20158 8950

 Per capitem 0,0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,9 2,0 6,7

 
Gemiddelde 
duur/attest. 4,1 8,0 7,8 9,5 8,8 8,7 10,9 13,1 15,0

Griep Aantal attesten 338 1521 1956 2161 2250 2159 2503 2136 555

 
Per 100 
ambtenaren 5 17 20 17 17 12 15 21 42

 Totale duur 1094 5759 6949 8400 8019 8609 10796 8566 2363

 Per capitem 0,2 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,7 0,8 1,8

 
Gemiddelde 
duur/attest. 3,2 3,8 3,6 3,9 3,6 4,0 4,3 4,0 4,3
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Locomo-
torisch Aantal attesten 220 926 1626 2352 3010 3846 4939 4956 1454

 
Per 100 
ambtenaren 3 10 16 19 22 22 30 49 109

 Totale duur 1685 9987 19888 28449 39423 51903 72413 80086 25509

 Per capitem 0,2 1,1 2,0 2,2 2,9 2,9 4,4 7,9 19,1

 
Gemiddelde 
duur/attest. 7,7 10,8 12,2 12,1 13,1 13,5 14,7 16,2 17,5

Stress Aantal attesten 278 1530 2715 3776 4562 5147 6246 6338 1919

 
Per 100 
ambtenaren 4 17 27 30 34 29 38 62 144

 Totale duur 2798 14858 30513 47505 63020 73142 91139 119245 39725

 Per capitem 0,4 1,7 3,0 3,7 4,7 4,1 5,5 11,7 29,7

 
Gemiddelde 
duur/attest. 10,1 9,7 11,2 12,6 13,8 14,2 14,6 18,8 20,7

Voor de gastro-intestinale aandoeningen vinden we het grootste aantal 
certificaten terug in de leeftijdsgroep van 50-54 jaar.
Bij het aantal certificaten dat per 100 ambtenaren werden ingediend merkt 
men uitschieters tussen 25 en 34 jaar en vanaf 55 jaar.
Het aantal kalenderdagen per hoofd dat iemand afwezig was voor een gastro-
intestinale aandoening steeg gestaag van 0,3 kalenderdagen in de jongste 
leeftijdsgroep van 20-24 jaar naar 6,1 kalenderdagen in de groep van 60-65 
jaar. De gemiddelde duur per attest varieerde van 4 dagen tot 9,8 dagen.

Het aantal certificaten voor respiratoire aandoeningen per 100 ambtenaren 
stijgt met de leeftijd, maar vertoont een uitschieter in de leeftijdsgroep tussen 
30-34 jaar en een daling bij de 45-49 jarigen.

Het aantal attesten voor cardio-vasculaire aandoeningen neemt sterk toe vanaf 
de leeftijd van 50 jaar , net zoals het aantal attesten per werknemer en het 
gemiddeld aantal kalenderdagen afwezig per hoofd.

De “griep” incidentie blijft, uitgezonderd bij de jongste en de oudste 
leeftijdsgroepen vrij stabiel. Ook de gemiddelde afwezigheidsduur blijft vrij 
constant ongeacht de leeftijd en schommelt tussen 3,2 en 4,3 dagen.

Bij de locomotorische aandoeningen zien we voor het eerst dat er 
meer attesten worden ingediend dan er ambtenaren zijn en dit in de 
leeftijdscategorie 60-65.

Voor de stressgerelateerde aandoeningen zien we ook een toename in het 
aantal attesten met de leeftijd. Drie kwart van de attesten in deze groep wordt 
ingediend door de ambtenaren ouder dan 39 jaar.
De 45-49 jarigen sturen relatief minder certificaten in per 100 leeftijdsgenoten 
dan hun jongere en oudere collega’s. Het gemiddeld aantal afwezige dagen per 
attest ligt daartegenover het laagst bij de 20-24 jarigen.
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Het aantal attesten per jaar en per 100 ambtenaren stijgt hier tot de hoogst 
genoteerde waarde van 144.

5.4. verzuimoorzaken volgens geslacht
In een volgende stap willen we gaan kijken of er een verschillend gedrag is per 
geslacht in de verschillende diagnosegroepen. Daarom werden de resultaten 
gestandaardiseerd. Wanneer we de absolute aantallen van de attesten 
ingediend door mannen en vrouwen zouden vergelijken, zou het verschil 
kunnen verklaard worden door de samenstelling van de ambtenarenpopulatie. 
Indien er meer vrouwelijke werknemers zijn, zou dit al kunnen verklaren dat 
zij meer attesten indienen. Om dit effect te vermijden, wordt de populatie 
gestandaardiseerd en bekijken we enkel de verschillen volgens het geslacht 
van de verzuimer.

V M

Gastro-intestinale aandoeningen Gestandaardiseerd % 0,41% 0,42%

Verhouding 1 1,0281

Respiratoire aandoeningen Gestandaardiseerd % 0,50% 0,45%

Verhouding 1 0,8872

Cardio-vasculaire aandoeningen Gestandaardiseerd % 0,27% 0,43%

Verhouding 1 1,6386

Griep Gestandaardiseerd % 0,23% 0,23%

Verhouding 1 0,9729

Locomotorische aandoeningen Gestandaardiseerd % 1,11% 1,07%

Verhouding 1 0,9579

Stressgerelateerde aandoeningen Gestandaardiseerd % 1,73% 1,58%

Verhouding 1 0,9102

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het verschil tussen de geslachten zich in 2 
diagnosegroepen duidelijker laat opmerken. Vrouwen melden zich vaker ziek 
voor respiratoire aandoeningen, terwijl mannen vaker afwezig zijn met een 
cardio-vasculaire diagnose.
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6.	 Controleresultaten
6.1. Controleopdrachten
Ofschoon het controlebeleid ongewijzigd bleef in 2010, nl. dat 30% van de 
afwezigheden van één dag en 20% van de meerdaagse afwezigheden aan een 
controle wordt ontworpen, werd de interpretatie ervan omwille van budgettaire 
overwegingen aangepast. Doordat alle meerdaagse afwezigheden elke dag 
opnieuw voor een controle in aanmerking blijven komen tot er effectief een 
controleopdracht wordt aangemaakt werden er in het totaal meer dan 20% 
van de meerdaagse afwezigheden gecontroleerd. De vermindering van het 
dagelijks quotum zorgde er dan ook voor dat er finaal ook maar 20% van de 
afwezigheden van meerdere dagen gecontroleerd werd.
Deze ingreep heeft er ook toe geleid dat er in 2010, ondanks de stijging van 
het aantal ziektemeldingen (zie 3.2.), minder controleopdrachten werden 
uitgevoerd dan tijdens de vorige jaren (56 284 [2010] t.o.v. 63 653 [2008] en 
66 586 [2009]).

Aangezien de controleopdrachten worden opgemaakt op basis van 
de afwezigheidsmeldingen, is het belangrijk dat de administraties de 
afwezigheden tijdig registreren. Anders worden eendagsafwezigheden zelfs 
oncontroleerbaar. Wanneer we de ploegdiensten buiten beschouwing laten (die 
afwezigheden kunnen immers ook na 9u30 geregistreerd worden) dan blijkt 
dat toch nog een aanzienlijk aantal van de afwezigheden te laat geregistreerd 
worden!

Dit betekent concreet dat er 12% van de afwezigheidsdagen bij meerdaagse 
afwezigheden in 2010 niet controleerbaar waren. In 2008 en 2009 was 
dat respectievelijk 13% en 16%. Er wordt dus vooruitgang geboekt bij de 
registratie van de meerdaagse afwezigheden, maar die inspanningen moeten 
nog opgedreven worden.

Wat de eendagsafwezigheden betreft, is er echter een verergering van 
de situatie. In 2010 waren er door de laattijdige registratie 52% van de 
afwezigheden voor 1 dag niet controleerbaar, 44% in 2009 en 43% in 2008. 

Het is opmerkelijk dat er terzake enorm grote verschillen onder de besturen te 
noteren vallen. Hoewel sommigen onder hen tijdelijke technische problemen 
kunnen inroepen, zouden de administraties meer aandacht moeten besteden 
om de afwezigheden van hun medewerkers tijdig te registreren. 
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6.1.1. Tijdstip van uitvoeren van een controle

Uit figuur 24 kan men afleiden dat er in 2010 relatief het meest controles 
uitgevoerd werden op maandag in vergelijking met op de andere weekdagen. 
En dit in tegenstelling met 2008 en 2009 waar er meer controles plaatsvonden 
op de andere dagen, waarbij dinsdag de topdag was.

Figuur 24: verhouding uitgevoerde controles per weekdag in 2010.

6.1.2. Plaats van uitvoering van de controle

Bij ruim 3 controles op 4 kan de controlearts zijn opdracht uitvoeren in de 
woning van de ambtenaar. Dit blijft nagenoeg onveranderd van 2008 tot en 
met 2010.

 
2008

Opdrachten
Controle aan 

huis %
Controle op 

kabinet %

63 653 48 394 76,03% 15 259 23,97%

2009 66 586 51 128 76,78% 15 458 23,22%

2010 56 284 42 965 76,34% 13 319 23,66%
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6.1.3. Geen gevolg aan oproeping voor controle op het 
kabinet van de controlearts

In 2009 was het aandeel van diegenen die geen gevolg hadden gegeven aan 
de oproeping om op het kabinet van de controlearts gecontroleerd te worden 
gestegen t.o.v. 2008. In 2010 is deze categorie licht gedaald, maar relatief 
toch nog steeds groter dan in 2008.

 
Gecontroleerd

2008 2009 2010 % 2008 % 2009 % 2010

10 362 9 961 8 749 67,91% 64,44% 65,69%

Geen gevolg 4 897 5 497 4 570 32,09% 35,56% 34,31%

Totaal 15 259 15 458 13 319 100% 100% 100%

Bij ruim een derde van de ambtenaren die door de controlearts niet thuis 
worden aangetroffen, kon niet geoordeeld worden of hun afwezigheid al dan 
niet gerechtvaardigd was omdat ze geen gevolg gaven aan de oproeping voor 
een controle op het kabinet. 

Van diegenen die geen gevolg hebben gegeven aan de oproeping heeft 
bovendien meer dan de helft de moeite niet genomen om de controlearts te 
contacteren en de reden mee te delen waarom ze niet naar het kabinet konden 
komen. In 2010 is dat aandeel het grootst (54,25%).

 2008 2009 2010 % 2008 % 2009 % 2010

Excuus 2311 2761 2091 47,19% 50,23% 45,75%

Geen 
excuus 2586 2736 2479 52,81% 49,77% 54,25%

Totaal 4897 5497 4570 100% 100% 100%

Figuur 25 geeft bovenstaande vaststellingen voor 2010 overzichtelijk weer.

In onderstaande figuur worden de redenen weergegeven die men inroept 
om zich niet te moeten aanbieden voor een controle op het kabinet van de 
controlearts.
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Figuur 26: verdeling van de ingeroepen reden om zich niet aan te bieden op het kabinet in 2010.

Dit alles moet dus een belangrijk aandachtspunt blijven in het verzuimbeleid 
dat de administraties uittekenen en meer bepaald in de verzuimgesprekken 
met de ambtenaren die om bovenstaande reden niet gecontroleerd konden 
worden.

6.2. Gerechtvaardigde afwezigheden?
De resultaten van de controles die de artsen konden uitvoeren blijven 
in 2010 vergelijkbaar met die van de vorige jaren: in bijna 2,5% van de 
controles was de controlearts het niet eens met wat de behandelende arts 
had voorgeschreven. Volgens dr. Michel De Greift, controlearts die voor een 
privé-firma werkt, wordt daar 3% van het aantal gecontroleerde werknemers 
vervroegd terug aan het werk gesteld16.

Ok Ok but shorter Ko Totaal

2008 57163 1373 220 58756

2009 59567 1296 226 61089

2010 50470 1041 203 51714

Ok Ok but shorter Ko Totaal

2008 97,29% 2,34% 0,37% 100%

2009 97,51% 2,12% 0,37% 100%

2010 97,59% 2,01% 0,39% 100%

16 Le généraliste, n° 996, dd. 3 februari 2011.
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In onze vorige studie hadden we al opgemerkt dat controleartsen bij 
opdrachten die door de werkgever werden aangevraagd (ad hoc) zowel in 
2008 als in 2009 vaker de afwezigheidsperiode die door de behandelende arts 
was voorgeschreven hebben ingekort dan zowel bij opdrachten die gebaseerd 
waren op de afwezigheidshistoriek (bradford) als bij controles die willekeurig 
door het informaticasysteem waren opgemaakt (at random). Deze vaststelling 
werd ook in 2010 bevestigd.
Bij afwezigheden die door de controlearts medisch niet gerechtvaardigd 
bevonden werden is er dezelfde invloed, zij het minder groot.

Resultaat: Adhoc Bradford Random

Gerechtvaardigd (ok) 96,38% 97,80% 97,52%

Ingekorte afwezigheidsduur (ok but 
shorter) 3,08% 1,81% 2,13%

Niet gerechtvaardigd (ko) 0,54% 0,39% 0,36%

6.3. return on investment

6.3.1. Teruggewonnen werkdagen

Ook al lijkt het aandeel van de ongerechtvaardigde en ingekorte afwezigheden 
misschien gering in vergelijking met de massa uitgevoerde controles, toch 
blijkt dat door de controles een belangrijk aantal werkdagen gerecupereerd 
kon worden.

Trimester Ok Not OK 
Uitgevoerde 

controles met 
resultaat

Gerecupereerde 
werkdagen

2008 1 15 094 403 15 497 2.869

 2 12 582 349 12 931 2.829

 3 12 430 361 12 791 2.917

 4 17 011 449 17 460 2.614

Totaal 2008 57 117 1 562 58 679 11 229

2009 1 19 643 486 20 129 3 217

 2 13 816 335 14 151 2 713

 3 14 255 381 14 636 1 961

 4 12 085 284 12 369 1 236

Totaal 2009 59 799 1 486 61 285 9 127

2010 1 13 371 311 13 682 1 153

 2 12 753 327 13 080 1 693

 3 11 782 278 12 060 1 153

 4 13 055 318 13 373 1 225

Totaal 2010 50 961 1 234 52 195 5 224
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Hoewel er in 2010 minder controles (-14,83%) werden uitgevoerd - wat 
automatisch leidde tot een vermindering van het aantal controles die tot een 
besparing hebben geleid (-16,96%) - staat die vermindering niet in verhouding 
tot de afname van het aantal werkdagen (-42,76%) die door de controles 
konden bespaard worden.

Er zijn in 2010 niet alleen meer 1 dagsafwezigheden dan gedurende de vorige 
jaren (63 797 t.o.v. 59 131 in 2009 en 55 842 in 2008). 
De vermindering van de dagelijks te controleren meerdaagse afwezigheden 
heeft er bovendien ook voor gezorgd dat verhoudingsgewijs meer 
afwezigheden van 1 dag gecontroleerd werden.
Ten slotte leidde bovenvermelde wijziging dat de controles van meerdaagse 
afwezigheden in 2010 op een later tijdstip tijdens de afwezigheid plaatsvonden 
dan gedurende de vorige jaren. 
Dit effect valt uit figuur 27 af te leiden.

Figuur 27: ogenblik van de controle van een meerdaagse afwezigheid gedurende laatste trimester in 2008, 
2009 en 2010.
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6.3.2. financiële impact

De FOD P&O becijferde dat het gemiddeld loon van een ambtenaar 179 euro 
per werkdag bedraagt.

In zijn rapport betreffende arbeidsongevallen17 rekende het Rekenhof 233 euro 
aan als kostprijs voor één dag afwezigheid, hierbij verwijzend naar de loonkost 
van de federale politie. 
Securex stelt in zijn Whitepaper dat het gewaarborgd loon 264 euro per dag 
bedraagt.

Dit alles betekent dat er volgens de verschillende bronnen qua directe kosten: 
-	 in 2008: respectievelijk 2.009.991 / 2.616.357/ 2.964.456 euro, 
-	 in 2009: 1.633.733 / 2.126.591/ 2.409.528 euro, 
-	 en in 2010: 935.096 / 1.217.192 / 1.379.136 euro werd gerecupereerd.

Wanneer medewerkers zich aan controles onttrekken of die onmogelijk maken, 
kunnen zij door hun werkgever gesanctioneerd worden18. Helaas ontbreken 
ons terzake de nodige gegevens om deze bijkomende financiële impact op een 
betrouwbare manier te berekenen.

Ter informatie, de directe kosten van het ziekteverzuim van de federale 
overheid bedroegen respectievelijk:
- 230.595.866 / 300.161.009 / 340.096.680 euro in 2008,
- 237.950.360 / 309.734.267 / 350.943.648 euro in 2009,
- 245.108.380 / 319.051.690 / 361.500.480 euro in 2010.

6.3.3. Ontradend effect van controles

Bij bovenstaande gerecupereerde werkdagen werd weliswaar het ontradend 
effect van controles niet in rekening gebracht.

Omdat er geen echte nulmeting beschikbaar is van het ziekteverzuim vóór de 
invoering van het nieuwe controlesysteem in 2006-2007 kan het sprekend zijn 
het aantal attesten te vergelijken die jaarlijks werden ingediend. 
Omdat de reglementering voor het indienen van attesten bij een afwezigheid 
van 1 dag pas geüniformiseerd werd door het koninklijk besluit van 17 januari 
2007, moet de vergelijking beperkt worden tot de attesten van afwezigheden 
voor meerdere dagen.

17 Verslag A4-3.652.678 B1 betreffende het onderzoek inzake arbeidsongevallen bij de federale overheid (2011).
18 De ambtenaar die het medisch onderzoek weigert of die het de controlearts onmogelijk maakt om het medisch 

onderzoek uit te voeren wordt van rechtswege in non-activiteit geplaatst (artikel 62, §1 in fine van het K.B. van 
17 januari 2007, B.S. 19 februari 2007). 
Het feit dat een statutair personeelslid in non-activiteit geplaatst wordt, betekent dat dit statutair personeelslid 
geen recht op wedde heeft en dat hij geen aanspraak kan maken op bevordering en op bevordering in zijn 
weddenschaal (koninklijk besluit van 2 oktober 1937, art. 104). Bovendien stellen artikelen 15 en 17 van 
het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale 
overheidsdiensten dat voor het vaststellen van de geldelijke anciënniteit enkel volle kalendermaanden in 
aanmerking komen. Een contractueel medewerker wordt niet in non-activiteit geplaatst maar hem wordt wel het 
gewaarborgd loon ontzegd (Omzendbrief 568 dd. 13 februari 2007, B.S. 19 februari 2007).
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Uit onderstaande grafiek blijkt dat men bij de invoering van het nieuwe 
controlesysteem wel kan spreken van een ‘ontradend effect’ doordat er een 
duidelijke terugval (- 5%) waarneembaar is van het aantal attesten dat 
geregistreerd werd voor afwezigheden van meerdere dagen.

Figuur 28: aantal ingediende attesten voor federale ambtenaren gedurende de periode 2000-2010. 
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7.	 Besluit
Deze studie maakt duidelijk dat het ziekteverzuim in 2010 een pijnpunt bleef.

In het oog springende vaststellingen op het vlak van het verzuim:
- het verzuim neemt in zijn totaliteit nog steeds toe, vooral het 

ééndagsverzuim;
- er zijn wel meer ambtenaren die helemaal niet verzuimen;
- bij de frequente verzuimers zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke 

ambtenaren;
- het verzuim neemt toe met de leeftijd en af met het niveau van de 

verzuimer;
- ambtenaren uit Henegouwen laten het hoogste verzuim optekenen;
- stressgerelateerde aandoeningen hebben tot het grootste verzuim geleid;
- de impact van de Mexicaanse griepepidemie is niet merkbaar in de 

verzuimgegevens van 2010;
- volgens onze steekproef heeft telewerken een gunstige invloed op het 

verzuim. In de toekomst zal een meer uitgebreid onderzoek terzake dit nog 
beter in kaart kunnen brengen.

Uit de controleresultaten van 2010 blijkt dat:
- het aantal ambtenaren dat zich zonder excuus onttrekt aan een controle op 

het kabinet van de controlearts bijna ongewijzigd hoog blijft;
- 2,4% van de afwezigheden ongerechtvaardigd is;
- de werkgever best kan inschatten wanneer er eventueel misbruik gemaakt 

wordt van het ziektesysteem.

Medex zet zijn analyses verder om een beter inzicht te krijgen in het 
ziekteverzuim. Hierdoor zullen in de toekomst gefundeerde voorstellen aan de 
beleidsverantwoordelijken geformuleerd kunnen worden die zullen leiden naar 
meer efficiëntie, om daadwerkelijk meer met minder te kunnen doen.
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8.	 Bijlage

Tabel met het totaal aantal afwezigheidsmeldingen, de gemiddelde duur van 
een afwezigheid en de duur van de mediaan per arrondissement.

Provincie antwerpen 2008 2009 2010

Arrondissement Antwerpen Totaal aantal 6337 6663 6848

 
Gemiddelde 
duur 7,5 7,6 6,6

 Duur mediaan 2 2 2

Arrondissement Mechelen Totaal aantal 3306 3502 3532

 
Gemiddelde 
duur 7,8 7,8 7,4

 Duur mediaan 2 2 2

Arrondissement Turnhout Totaal aantal 5168 5507 5865

 
Gemiddelde 
duur 8,6 7,4 7,2

 Duur mediaan 2 2 2

brussel-Hoofdstad 2008 2009 2010

Arrondissement Brussel-Hoofdstad Totaal aantal 11651 12748 13535

 
Gemiddelde 
duur 7,6 6,8 6,8

 Duur mediaan 2 2 2

Provincie Henegouwen 2008 2009 2010

Arrondissement d’Ath Totaal aantal 2467 2596 3006

 
Gemiddelde 
duur 8,1 7,6 6,9

 Duur mediaan 2 3 2

Arrondissement de Charleroi Totaal aantal 7907 8085 8585

 
Gemiddelde 
duur 8,6 7,4 7,3

 Duur mediaan 3 3 3

Arrondissement de Mons Totaal aantal 5458 6005 6715

 
Gemiddelde 
duur 9,1 8,2 7,2

 Duur mediaan 3 3 3
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Arrondissement de Mouscron Totaal aantal 585 703 739

 
Gemiddelde 
duur 8,6 6,1 7,6

 Duur mediaan 3 2 2

Arrondissement de Soignies Totaal aantal 3769 4097 4348

 
Gemiddelde 
duur 8,2 7,2 7,4

 Duur mediaan 3 3 2

Arrondissement de Thuin Totaal aantal 2230 2434 2837

 
Gemiddelde 
duur 8,7 7,9 7,3

 Duur mediaan 3 3 3

Arrondissement de Tournai Totaal aantal 3051 3291 3668

 
Gemiddelde 
duur 10,1 7,9 7,9

 Duur mediaan 3 3 3

Provincie limburg 2008 2009 2010

Arrondissement Hasselt Totaal aantal 4682 5162 5467

 
Gemiddelde 
duur 8,3 6,8 7,6

 Duur mediaan 2 2 2

Arrondissement Maaseik Totaal aantal 963 1038 1148

 
Gemiddelde 
duur 8,1 7,2 7,2

 Duur mediaan 2 2 2

Arrondissement Tongeren Totaal aantal 1929 1991 2182

 
Gemiddelde 
duur 7,9 7,7 6,6

 Duur mediaan 2 3 2

Provincie luik 2008 2009 2010

Arrondissement de Huy Totaal aantal 2505 2540 2695

 
Gemiddelde 
duur 9,4 8,2 7,9

 Duur mediaan 3 3 3

Arrondissement de Liège Totaal aantal 10046 10508 11271

 
Gemiddelde 
duur 8,6 7,9 7,6

 Duur mediaan 3 3 3
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Arrondissement de Verviers Totaal aantal 2943 2989 3289

 
Gemiddelde 
duur 9,0 7,8 6,4

 Duur mediaan 3 3 2

Arrondissement de Waremme Totaal aantal 3130 3484 3627

 
Gemiddelde 
duur 7,3 7,5 7,3

 Duur mediaan 3 3 3

Provincie luxemburg 2008 2009 2010

Arrondissement d’Arlon Totaal aantal 401 435 457

 
Gemiddelde 
duur 12,7 9,8 6,9

 Duur mediaan 3 3 2

Arrondissement de Bastogne Totaal aantal 368 379 377

 
Gemiddelde 
duur 8,3 7,6 7,8

 Duur mediaan 3 2 2

Arrondissement de Marche-en-Famenne Totaal aantal 842 967 1018

 
Gemiddelde 
duur 10,3 6,4 7,9

 Duur mediaan 3 3 3

Arrondissement de Neufchâteau Totaal aantal 1007 972 1101

 
Gemiddelde 
duur 9,3 10,8 8,3

 Duur mediaan 3 3 2

Arrondissement de Virton Totaal aantal 332 394 380

 
Gemiddelde 
duur 7,8 7,4 9,7

 Duur mediaan 2 3 3

Provincie namen 2008 2009 2010

Arrondissement de Dinant Totaal aantal 1913 2046 2105

 
Gemiddelde 
duur 7,7 8,1 6,6

 Duur mediaan 3 3 3

Arrondissement de Namur Totaal aantal 7335 7909 7932

 
Gemiddelde 
duur 7,5 7,0 6,7

 Duur mediaan 3 3 2
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Arrondissement de Philippeville Totaal aantal 1371 1365 1466

 
Gemiddelde 
duur 8,6 7,7 7,7

 Duur mediaan 3 3 3

Provincie Oost-vlaanderen 2008 2009 2010

Arrondissement Aalst Totaal aantal 12399 12988 13542

 
Gemiddelde 
duur 7,3 6,3 6,5

 Duur mediaan 2 2 2

Arrondissement Dendermonde Totaal aantal 4665 4557 4857

 
Gemiddelde 
duur 6,4 6,9 6,4

 Duur mediaan 2 2 2

Arrondissement Eeklo Totaal aantal 386 403 412

 
Gemiddelde 
duur 7,4 9,4 9,2

 Duur mediaan 2 2 3

Arrondissement Gent Totaal aantal 5987 6040 6369

 
Gemiddelde 
duur 6,6 6,7 5,8

 Duur mediaan 2 2 2

Arrondissement Oudenaarde Totaal aantal 2275 2523 2498

 
Gemiddelde 
duur 8,9 6,6 6,2

 Duur mediaan 2 2 2

Arrondissement Sint-Niklaas Totaal aantal 2106 2297 2238

 
Gemiddelde 
duur 7,0 7,0 6,9

 Duur mediaan 2 2 2

Provincie vlaams-brabant 2008 2009 2010

Arrondissement Halle-Vilvoorde Totaal aantal 10014 10922 11095

 
Gemiddelde 
duur 7,7 6,8 6,8

 Duur mediaan 2 2 2

Arrondissement Leuven Totaal aantal 9894 9970 10256

 
Gemiddelde 
duur 8,6 7,8 7,4

 Duur mediaan 2 2 2
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Provincie Waals-brabant 2008 2009 2010

Arrondissement de Nivelles Totaal aantal 6556 6978 7293

 
Gemiddelde 
duur 6,8 6,7 7,1

 Duur mediaan 2 3 2

Provincie West-vlaanderen 2008 2009 2010

Arrondissement Brugge Totaal aantal 4606 4952 5010

 
Gemiddelde 
duur 6,8 6,6 6,4

 Duur mediaan 2 2 2

Arrondissement de Diksmuide Totaal aantal 262 261 273

 
Gemiddelde 
duur 7,6 5,2 5,3

 Duur mediaan 2 2 2

Arrondissement Ieper Totaal aantal 629 695 671

 
Gemiddelde 
duur 11,4 7,9 9,6

 Duur mediaan 2 2 3

Arrondissement Kortrijk Totaal aantal 1609 1721 1796

 
Gemiddelde 
duur 8,7 8,2 6,7

 Duur mediaan 2 3 2

Arrondissement Oostende Totaal aantal 2226 2275 2262

 
Gemiddelde 
duur 9,3 7,4 7,8

 Duur mediaan 2 2 2

Arrondissement Roeselare Totaal aantal 865 948 958

 
Gemiddelde 
duur 9,6 7,4 7,1

 Duur mediaan 2 2 2

Arrondissement Tielt Totaal aantal 569 578 592

 
Gemiddelde 
duur 11,0 7,4 5,9

 Duur mediaan 2 2 2

Arrondissement Veurne Totaal aantal 479 427 427

 
Gemiddelde 
duur 9,4 7,8 7,0

 Duur mediaan 2 2 2
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